Zápis č. 2 z Valného zhromaždenia členov združenia
Združenie na pomoc túlavým a zanedbaným zvieratám v núdzi
Veterinárna ambulancia, Nográdyho 8939, 960 01 Zvolen
so sídlom Nográdyho 8939, 960 01 Zvolen (ďalej aj „združenie“),
IČO: 51649322
konaného dňa 25.03.2019
Program:
1. Otvorenie
2. Rôzne
A/ Voľba Predsedníctva združenia Valným zhromaždením združenia v zmysle čl. IV. ods. 2
písm. A/ „Valné zhromaždenie“ a písm. B/ „Predsedníctvo Združenia“ Stanov združenia,
ktoré boli Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Sekciou verejnej správy, ul. Drieňová
22, 826 86 Bratislava 29 zaregistrované dňa 03.05.2018 pod číslom spisu: VVS/1-900/9053506, Valným zhromaždením združenia schválené a prijaté dňa 21.05.2018 (ďalej aj
„Stanovy združenia“)
B/ Výkon administratívnych úkonov v činnosti združenia - v zmysle zákona č. 346/2018 Z.
z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie
3. Diskusia
4. Záver
K bodu 1) Otvorenie
Predseda Predsedníctva združenia MVDr. Carmen Lietavová privítala prítomných členov
občianskeho združenia Združenie na pomoc túlavým a zanedbaným zvieratám v núdzi
Veterinárna ambulancia, Nográdyho 8939, 960 01 Zvolen so sídlom Nográdyho 8939,
960 01 Zvolen (ďalej aj „združenie“) na stretnutí Valného zhromaždenia tohto združenia
v zmysle Stanov združenia.
V zmysle Stanov združenia podľa čl. IV ods. 2 písm. A/ „Valné zhromaždenie“ je Valné
zhromaždenie združenia uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina členov
združenia.
K bodu 2) Rôzne
A/ Voľba Predsedníctva združenia
- voľba Predsedníctva združenia prebieha v zmysle čl. IV. ods. 2 písm. A/ „Valné
zhromaždenie“ Stanov združenia: okrem iného – „volí a odvoláva spomedzi svojich
členov predsedu a podpredsedu a prípadne ostatných členov Predsedníctva Združenia“
a písm. B/ „Predsedníctvo Združenia“, pričom je táto voľba Predsedníctva združenia
nasledovná:
- do funkcie predsedu Predsedníctva združenia je navrhnutá Dorota Korpásová, do funkcie
podpredsedu Predsedníctva združenia Ing. Pavel Lietava, do funkcie tajomníka
združenia je navrhnutá JUDr. Marcela Jančatová,
- prítomní členovia Valného zhromaždenia združenia za tieto návrhy hlasovali samostatne
nasledovne:

1/ Dorota Korpásová je do funkcie predsedu Predsedníctva združenia zvolená prítomnými
členmi Valného zhromaždenia združenia nasledovne:
Hlasovanie o návrhu:
- za prijatie návrhu:
všetci prítomní členovia Valného zhromaždenia
- proti prijatiu návrhu:
x
- zdržanie sa hlasovania:
Dorota Korpasová
2/ Ing. Pavel Lietava je do funkcie podpredsedu Predsedníctva združenia zvolený
prítomnými členmi Valného zhromaždenia združenia nasledovne:
Hlasovanie o návrhu:
- za prijatie návrhu:
všetci prítomní členovia Valného zhromaždenia
- proti prijatiu návrhu:
x
- zdržanie sa hlasovania:
Ing. Pavel Lietava
3/ JUDr. Marcela Jančatová bola do funkcie tajomníka Predsedníctva združenia zvolená
prítomnými členmi Valného zhromaždenia združenia nasledovne:
Hlasovanie o návrhu:
- za prijatie návrhu:
všetci prítomní členovia Valného zhromaždenia
- proti prijatiu návrhu:
x
- zdržanie sa hlasovania:
JUDr. Marcela Jančatová
Záver hlasovania členov Valného zhromaždenia združenia:
Návrh Predsedníctva združenia:
schválený a prijatý
Zloženie Predsedníctva Združenia na pomoc túlavým a zanedbaným zvieratám v núdzi
Veterinárna ambulancia, Nográdyho 8939, 960 01 Zvolen so sídlom Nográdyho 8939,
960 01 Zvolen dňom 25.03.2019:
predseda Predsedníctva združenia:
Dorota Korpásová
podpredseda Predsedníctva združenia:
Ing. Pavel Lietava
tajomník Predsedníctva združenia:
JUDr. Marcela Jančatová
B/ Výkon administratívnych úkonov v činnosti združenia
- dňa 01.01.2019 sa stal účinným zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych
neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zo dňa 27.11.2018, na základe ktorého vzniká združeniu
povinnosť písomne oznámiť Ministerstvu vnútra SR, Sekcii verejnej správy
identifikáciu štatutárneho orgánu organizácie (v združení predsedu Predsedníctva
združenia) do 31.06.2019 v rozsahu: titul, meno, priezvisko s úradne osvedčeným
podpisom predsedu (dobrovoľný údaj zo strany predsedu: dátum narodenia a trvalý
pobyt),
- realizácia tohto administratívneho úkonu do uvedeného termínu je voči Ministerstvu
vnútra SR bezodplatná,
- keďže na základe rozhodnutia/hlasovania Valného zhromaždenia dochádza k zmene
osoby vo funkcii predsedu Predsedníctva združenia, o tejto skutočnosti je potrebné
informovať Mesto Zvolen (Zmluva o poskytnutí dotácie) a ČSOB, a. s. pobočka
Zvolen (bankový účet), ktoré zrealizuje JUDr. Marcela Jančatová, príp. Dorota
Korpásová ako zvolený predseda Predsedníctva združenia oznámením so súčasným
priložením tohto zápisu ako prílohy k oznámeniu o zmene osoby vo funkcii predsedu
Predsedníctva združenia v čo najkratšom možnom termíne.

K bodu 3) Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil žiaden z členov združenia, ktorý by nebol totožný s niektorým
z bodov tohto zápisu.
K bodu 4) Záver
Predseda Dorota Korpásová poďakovala MVDr. Carmen Lietavovej za doterajšiu prácu
v združení vo funkcii predsedu Predsedníctva a popriala do ďalších dní len to dobré.
Predseda Dorota Korpásová poďakovala tiež prítomným členom združenia za účasť
na stretnutí Valného zhromaždenia a spoluprácu v združení.

Zvolen, 25.03.2019
Zapísala: JUDr. Jančatová Marcela
Dorota Korpásová, v. r.
MVDr. Carmen Lietavová, v. r.
JUDr. Marcela Jančatová, v. r.

